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 2    هانامه انیاز پا تینامه حما نییآ      

 مقدمه  
ورود اندیشمندان حوزوی به عرصه تحقیقات اسنادی و میدانی و ثبت نتایج حاصل از این تحقیقات در 

های ارزشمند، و کشف یافتهموضوع شناسانه من پاسخگویی به صدها پرسش های تدوین شده، ضنامهپایان
تواند منجر به تولید علم و مستند سازی اقداماتی باشد که این اقدامات، چراغ هدایتگری برای طالب می

جوان در پیمودن راه پرپیچ و خم ابهام زدایی و گمانه زنی ورود آنان در مجامع و مراکز علمی محسوب 
 .شودمی

ر، و یا عدم طالب جوان پژوهشگ عدم توانایی مالیشود که به دالیل مختلف از جمله بسیار مشاهده می
یا رافع مشکلی از مشکالت جوامع امروزی در بعد  های تدوین شدهنامهپایان راهبری و هدایت صحیح آنها،

 ای به دست فراموشی سپرده شده است.اعتقادی و اخالقی نبوده و یا در گوشه
های تدوین شده، مؤسسه موضوع های علمی موجود  و کارآمدسازی  پایان نامهاستفاده بهینه از ظرفیت

ها بسوی موضوع شناسی احکام فقهی و نامهپایان هدایتشناسی احکام فقهی را برآن داشت تا در دو بخش 
های نامهامه حمایت از پایانبه نگارش آیین ن اقدامها به اسناد ماندگار علمی، همچنین تبدیل پایان نامه

 .نمایدآن و معادل  4و  3سطوح 

  ( عنوان آیین نامه:1ماده 

 و معادل آن 4و  3راهبری و حمایت از پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی سطوح 

 اهداف:( 2ماده 

 ات فقهی.موضوعتبیین ها به سوی نامههدایت پایان (1
 ؛ای و کاربردی در حول مباحث موضوع شناسی احکام فقهیههای بنیادین، توسعتوسعه تحقیقات و پژوهش (2

 ؛حوزوی و دانشگاهی پژوهشی برقراری و توسعه همکاری های نظام مند و سیستمی با مراکز آموزشی و (3

 شناسایی و گزینش پژوهشگران نخبه و موفق از جمع طالب و دانشجویان؛ (4

 کمک به تقویت وحدت حوزه و دانشگاه؛ (5
های علوم و به عرصه آنان اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در خصوص ورود  ترغیب و رهنمون سازی (6

 موضوعات جدید احکام فقهی. 

 تعاریف ( 3ماده 

توسط  وطرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است  طرح تحقیق: 
واقع نقشه انجام تحقیق و  طرح تحقیق در شود.میپژوهشگر یا محقق ارکان اصلی آن طراحی و محاسبه 

 . راهنمای محقق برای عملیاتی کردن و اجرای تحقیق است

باشد که به دو ن میاعانت نمودن و تقویت کردرساندن،  ییارو  حفاظتکردن،  نگهبانیبه معنای  حمایت :

 .پذیردصورت مادی و معنوی صورت می

 اختیاری و انتخابی شیوه حمایت از پایان نامه های مبتنی بر موضوعات( 4ماده 

حوزه داشته و از حمایت مادی و معنوی مؤسسه بر اساس  4و3ها اختصاص به سطح نامهاین پایان :1تبصره 
 باشد:میبرخوردار ذیل  فرایند

یا خارج از آن( و اعالم به معاونت  پیشنهادی موسسه انتخاب موضوع از سوی داوطلب )از لیست .1

 .مربوطه علمی طبق فرم
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 وع مورد نظر به گروه و مراجعه حضوری داوطلب به گروه مربوطه ارجاع موض .2

 مشورت داوطلب با مدیر گروه تدوین طرح اجمالی و تأیید آن از طرف مدیر گروه  .3

 ارائه طرح تفصیلی و بررسی آن از طرف داوطلب در شورای علمی گروه  .4

 اعالم حمایت مشروط به مراعات نظرات و ارزیابی محصول نهایی. .5

 اعالم رسمی مؤسسه نسبت به حمایت از پایان نامه. .6

 آغاز تدوین پایان نامه و حمایت علمی و معنوی مؤسسه از داوطلب. .7

 ارائه محصول نهایی به گروه علمی و بررسی آن از طرف گروه علمی. .8

 اعالم نظر نسبت به میزان مطابقت محصول یا طرح و خواسته های مؤسسه. .9

 نهایی منوط به حفظ حقوق مادی و معنوی مؤسسه  اعالم میزان حمایت از محصول .11

 باشد:ذیل بایست واجد شرایط می نامه ها برای حمایتپایان  :2تبصره 
 نامه در راستای موضوع تعیین شده باشد،الف( محتوای پایان

 رسیده باشد، مؤسسهب( روش علمی تحقیق می بایست در مراحل تدوین به تأیید 
معاون شورای پژوهش مصوب گردیده و توسط گروه علمی و بایست در می نامهج( طرح تفصیلی پایان

 .گرددابالغ  علمی

 ( انواع حمایت5ماده 

 :حمایت معنوی و فکری -1

 موضوع پایان نامه؛ مشاوره و راهنمایی جهت انتخابالف( 
 ب( معرفی استاد راهنما و مشاور در صورت نیاز؛

 کانات پژوهشی )در حد امکان(؛ج( دراختیار گذاشتن منابع کتابخانه ای و ام
 د( مشاوره و راهنمایی توسط اعضای گروه علمی مربوطه.

 گیرد:بر اساس جدول زیر صورت میحمایت مالی   -2
 

 حمایت مالی مقاطع و سیستم تحصیلی

 )ریال( دانشگاهی حوزوی ردیف

 111/111/21 کارشناسی ارشد 3سطح  1

 111/111/31 دکترا 4سطح  2

مدیر محترم مؤسسه می تواند از اساتید راهنما و مشاور پایان  ،صورت تمکن مالی مؤسسه در :3تبصره
 ها موضوع شناسانه که توسط موسسه معرفی گردیده اند تا سقف یک میلیون تومان حمایت مالی نماید.نامه

 گردد.مشخص و اعالم میتوسط هیات امناء سقف مبلغ حمایتی ساله هر : 4تبصره 

 امات و تعهدات( الز6ماده 
 الف( تعهدات مؤسسه

  حمایت معنوی و مالی طبق این آیین نامه 

   ربوطهممحقق، طبق مقررات و فکری مالکیت معنوی حفظ  
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 ب( تعهدات محقق

  رعایت حقوق معنوی مؤسسه؛ 

 های مقرر در طرح تفصیلی؛رعایت زمانبندی 

 اجرای دقیق موضوعات تعیین شده و مالحظات مقرر؛ 

 ؛کار پایان نامه ع گزارش پیشرفتموقه ارائه ب 

  عنوان سازمان حامی و مشاور علمی؛ه نامه بدر مقدمه پایانذکر عنوان حقوقی مؤسسه 

 به صورت  ارائه یک نسخه صحافی شده به همراه فایل حروف چینی شده مطالبword  وPDF  
 شده.پذیرفته دفاعیه انجام  پس از اعمال اصالحات نهایی و 

می تواند با حفظ حقوق معنوی و مالی محقق نسبت به چاپ پایان نامه به صورت مؤسسه  :5تبصره 
 مکتوب و الکترونیک اقدام نماید.

با مرکز  الزمهماهنگی مدیر محترم مؤسسه در راستای اجرای هر چه بهتر این آیین نامه،  (7ماده 

 به عمل خواهد آورد. مدیریت حوزه های علمیه،
 

در  وء دبیرخانه هیأت امناشورای  به تصویب 82/4/7937تاریخ  تبصره در 5 و ماده 7 نامه درین آیینا 

مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی رسید و از تاریخ ابالغ تأیید هیات امناء  به 7/3/7937تاریخ 

 الزم االجرا است.


